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 بٍإل: يبذأ بٕش ا انسٛاسة األيشٚكٛة ججاِ أيٍ انخهٛج
 سهٛى ضٛخأ٘. .د

 -ب -أسحار يحاضش 

 3جايؼة انجزائش

 

 يمذية

شكهذ يُطقخ انخهٛظ انعشثٛخ أًْٛخ ثبنغخ نعذد يٍ انذٔل ٔانقٕٖ اإلقهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ انطبيؾةخ نًًبسعةخ 

دٔس يؾٕس٘ فٙ انغٛبعخ انذٔنٛخ، ٔرنك َظًشا نًب رًضِّهّ ْزِ انًُطقخ يٍ يضاٚةب ٔميكبَةبد عٕٛاعةزشارٛغٛخ، 

نغةةبص انطجٛعةةٙ، نةةزا ا زغةةجذ عةةٕاع ىهةةٗ يغةةزٕٖ انًٕقةةى، أٔ ىهةةٗ يغةةزٕٖ انًةةٕاسد اطقزاةةبدٚخ  ةةبنُ   ٔا

 يغأنخ أيٍ ْزِ انًُطقخ انؾٕٛٚخ اْزًبو دٔل انًُطقخ ىًٕيب ٔانٕطٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ خإصب.

(، ٔرطهّةةى قةةٕٖ مقهًٛٛةةخ 1971ٔنقةةذ رضاٚةةذد ْةةزِ األًْٛةةخ ىقةةت اإلَغةةؾبة انجشٚطةةبَٙ يةةٍ انًُطقةةخ  

أدٖ ثبنٕطٚةبد انًزؾةذح األيشٚكٛةخ منةٗ  ٔدٔنٛخ نًةمع ان ةشاا األيُةٙ انةز٘ ؽةذس ثعةذ ْةزا اإلَغةؾبة، يًةب

 ٔضى ىذد يٍ انغٛبعبد ٔاٜنٛبد نهزعبيم يى ْزا انٕضى انغذٚذ.

(، ٔمنةٗ يةب ثعةذ 1980نكٍ انزؾٕطد انكجٛشح انزٙ شٓذرٓب انًُطقةخ يُةز ثذاٚةخ ؽةشة انخهةٛظ األٔنةٗ   

خهٛغةٙ" ثعىزجةبسِ انٓةبعظ (، أصبسد ثعًق مشكبنٛخ" األيٍ اإلقهًٛٙ ان 2003اطؽزالل األيشٚكٙ نهعشاق  

انز٘ ٚشغم ثبل دٔل انًُطقةخ ٔانةذٔل راد انًاةبنؼ يةٍ خةبسط انُظةبو اإلقهًٛةٙ انخهٛغةٙ نةةًبٌ عةاليخ 

 انًُطقخ ٔاعزًشاس رذفق انُ   نخذيخ يابنؾٓب اإلعزشارٛغٛخ.

نةزا رشؽةةذ انعذٚةةذ يةٍ انةةشوٖ ٔانزاةةٕساد األيُٛةخ نهًُطقةةخ يةةٍ داخهٓةب ٔخبسعٓةةب، ٔ ةةبٌ نهٕطٚةةبد 

ؾذح األيشٚكٛخ  قةٕح ىبنًٛةخ يًُٓٛةخ األصةش انجةبنم فةٙ يعبدنةخ أيةٍ انخهٛظ،ثةم أضةؾذ قةةٛخ انًؾبفظةخ انًز

ىهٗ أيٍ ٔاعزقشاس ْزِ انًُطقخ يٍ أٔنٕٚةبد عٛبعةزٓب خبصةخ ثعةذ أٌ مصداد رطهعٓةب نًةمع ان ةشاا األيُةٙ 

 فٙ يُطقخ انخهٛظ ىًٕيب.

نًُطقخ رٕال انعقٕد انًبضةٛخ، أَٓةب ارغةًذ ٔانًالؽع، يٍ خالل رزجى يغبس انغٛبعخ األيشٚكٛخ رغبِ ا

ثضجبد انٓذف، ؽٛش ىًهذ ىهٗ مَزٓبط ىذح عٛبعبد ٔرٕعٓبد اَزٓذ ثٓب نزكٌٕ رشفًب يجبشًشا فةٙ يعبدنةخ 

، ٔرعضٚةةض رٕاعةةذْب انعغةةكش٘ 2003األيةةٍ اإلقهًٛةةٙ انخهٛغةةٙ، خبصةةخ ثعةةذ قٛبيٓةةب ثةةبؽزالل انعةةشاق عةةُخ 

 ثبأليٍ انقٕيٙ األيشٚكٙ ٔٚاجؼ عضًعا يكًال نزؾقٛقّ.انًجبشش فٛٓب. نٛشرج  ثزنك أيٍ انخهٛظ 

ٔاَطالقب يٍ ْزِ انخه ٛخ رش ض ْزِ انذساعخ ىهٗ يعةهخ أيٍ انخهٛظ ٔيكبَزٓب فٙ انغٛبعةخ انخبسعٛةخ 

يااا ْااٙ ةبٛؼااة انسٛاسااة انحااٙ اَحٓجحٓااا ئداس  انااشئٛ  باإش األيشٚكٛةةخ، يضٛةةشح انزغةةبول انةةشلٛظ انزةةبنٙ: 

 ئنٗ جحمٛك األيٍ ٔاالسحمشاس انسٛاسٙ فٙ انًُطمة ؟ ْم أدت ْزِ انسٛاسةاإلبٍ بطأٌ أيٍ انخهٛج؟ ٔ

 ٔرضٛش ْزِ اإلشكبنٛخ ىذًدا يٍ األعئهخ، يُٓب : 

 يب ْٙ أعجبة ٔدٔافى مْزًبو انٕطٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ثًُطقخ انخهٛظ ٔأيُٓب؟ -

ٙ رؾقٛةةق انًاةةبنؼ يةةب ْةةٙ اٜنٛةةبد انزُ ٛزٚةةخ انزةةٙ اىزًةةذد ىهٛٓةةب عٛبعةةخ ثةةٕػ اطثةةٍ انخبسعٛةةخ فةة -

 األيشٚكٛخ؟

 ْٔم عبًْذ ْزِ انغٛبعخ فٙ سعى يعبنى نُظبو أيُٛعقهًٛٙ خهٛغٙ يزٕاصٌ؟ -
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 انًحٕس األٔل: دٔافغ اْحًاو انٕالٚات انًححذ  األيشٚكٛة بأيٍ انخهٛج.

األيةٍ انقةٕيٙ األيشٚكةٙ أ جةش  ط رٕعذ يُطقخ فٙ انعبنى فٙ انٕقذ انشاٍْ نٓب رأصٛش ىهةٗ معةزشارٛغٛخ

يٍ انخهٛظ انعشثٙ، فأًْٛخ يخضَٔةّ يةٍ انةُ   ٔيةٕاسدِ اطقزاةبدٚخ ٔانزغبسٚةخ، ٔانؾةشة ىهةٗ اإلسْةبة 

ٔضعزّ فٙ يكبَخ ثبسصح فٙ انزخطٛ  اطعزشارٛغٙ األيشٚكٙ ٔأْذاف عٛبعزٓب انخبسعٛةخ. ْٔةٕ يةب ععهٓةب 

نعبنىٚغزةٛف أ جش رغًى نهقٕاد انعغكشٚخ األيشٚكٛخ فٙ ا
 i)

، يًةب ٚجقٛٓةب يُطقةخ راد أًْٛةخ يؾٕسٚةخ فةٙ 

 اعزشارٛغٛبد أيُٓب انقٕيٙ فٙ انًغزقجم.

 األًْٛة انجٕٛاسحشاجٛجٛة نهخهٛج انؼشبٙ -1

ٚقى انخهٛظ انعشثةٙ ثةٍٛ مٚةشاٌ شةشقب ٔشةجّ انغضٚةشح انعشثٛةخ اشثةب، ٔانعةشاق شةًبط ٔيةةٛق ْشيةض 

 هى يٍ ش  انعةشة فةٙ انشةًبل، ؽزةٗ سأط يغةُذو  1300ٔخهٛظ ىًبٌ عُٕثب، ًٔٚزذ ىهٗ يغبفخ رقبسة 

يةةٛق   هى  ىُذ 47أنف  هى يشثى ٔٚزشأػ ارغبىّ ثٍٛ  149فٙ انغُٕة، ثًغبؽخ معًبنٛخ رقذس ثؾٕانٙ 

 هةةى فةةٙ أٔعةةى َقطةةخ فٛةةّ  280ْشيةةض، ٔ
 ii)

يزةةش، ٔرنةةك ثةةبنقشة يةةٍ عضٚةةشح 100، ٔٚجهةةم أىهةةٗ ىًةةق نةةّ 

ْشيض
 iii)

. 

دسعةخ شةشقب،  56ٔ  48دسعةخ شةًبط، ٔثةٍٛ خطةٙ رةٕل  31ٔ 24ٔٚقى انخهٛظ ثٍٛ دالشرةٙ ىةش  

انًزؾةةذح  ٔرطةةم ىهةةٗ عةةٕاؽهّ عةةجعخ ثهةةذاٌ ىشثٛةةخ ْةةٙ: انعةةشاق ٔانكٕٚةةذ ٔانغةةعٕدٚخ ٔاإليةةبساد انعشثٛةةخ

ٔانجؾشٍٚ ٔعهطُخ ىًبٌ، ٔقطش، ثًُٛب رطم مٚشاٌ ىهٗ عبؽهّ انششقٙ 
 iv)

، ٔرز بٔد ْزِ انذٔل يٍ ؽٛةش 

يةةٍ معًةةبنٙ  % 36رةةٕل عةةٕاؽهٓب ىهةةٗ انخهةةٛظ، ٔرًزهةةك مٚةةشاٌ أرةةٕل عةةبؽم ىهةةٗ انخهةةٛظ  يةةب ٚةةٕاص٘ 

خهٛغةٙ  يةب ٚةٕاص٘ عٕاؽهّ(، ٔفٙ انًقبثم ًٚزهك انعشاق أقةم ؽاةخ ثةٍٛ انضًةبَٙ دٔل يةٍ ؽٛةش عةبؽهّ ان

يٍ معًبنٙ عٕاؽم انخهٛظ(.  0.4%
 v)

 

ُٔٚقغى انخهٛظ انعشثٙ منٗ صالس يُبرق عغشافٛخ، ْٔٙ انًُطقخ انششقٛخ، انًُطقخ انغشثٛةخ  ٔانًُطقةخ 

انشةةًبنٛخ، ٔ ةةم يُطقةةخ رُ ةةشد ثخابلاةةٓب انغغشافٛةةخ، ثغالعةةهٓب انغجهٛةةخ ٔعةةٕاؽهٓب ٔعةةٕٓنٓب ٔعةةٕٓثٓب 

انخبصخٔعضسْب ٔاٛشْب يٍ انًًٛضاد 
 vi)

. 

 انقغى انششقٙ: ًٚضم انغبؽم انز٘ رطم ىهّٛ مٚشاٌ. (1

 انقغى انغشثٙ: رقى ىهّٛ دٔل يغهظ انزعبٌٔ انخهٛغٙ. (2

  هى. 58انقغى انشًبنٙ: انز٘ ٚشكم انعشاق ٔٚجهم رٕل عٕاؽهّ  (3

انًالؽٛةخ، ٔٚزًٛض انخهٛظ انعشثٙ ــ  ًًشـــ يةبلٙ ثبنٓةذٔع فةٙ ؽش ةخ يٛبْةّ، ٔرنةك َظةشا نخهةِٕ يةٍ انعقجةبد 

عضٚةشح 200 ًب ٚزًٛض ثكضشح انغضس انزٙ ٚام ىةذدْب منةٗ أ ضةش يةٍ 
 vii)

، ركًةٍ أًْٛزٓةب فةٙ أَٓةب رغةزطٛى انةزؾكى 

فٙ عًٛى انًًشاد انجؾشٚخ، يٍ انًؾٛ  انُٓذ٘ منةٗ داخةم انخهةٛظ انعشثةٙ. ٔٚعزجةش يةةٛق ْشيةض انًُ ةز انشلٛغةٙ 

فٓةٕ انقُةبح انشلٛغةٛخ انطجٛعٛةخ انزةٙ رةشث  يٛةبِ انجؾةش  نةّ، فًُةّ ًٚكةٍ انٕصةٕل منةٗ ثؾةش انعةشة فةبنًؾٛ  انُٓةذ٘،

ىةةالٔح ىهةةٗ أَةةّ  –انعةةبنٙ فةةٙ انخهةةٛظ ثًٛةةبِ انجؾةةش انعةةبنٙ نخهةةٛظ ىًةةبٌ صةةى ثبنعةةبنى، ٔرشعةةى أًْٛةةخ يةةةٛق ْشيةةض 

 4يةةٍ َ ةة  انةةذٔل انخهٛغٛةةخ ًٚةةش يةةٍ خالنةةّ، ٔرنةةك  ثًعةةذل  %90منةةٗ أٌ  –ًٚضةةم ىُةةق انضعبعةةخ نهخهةةٛظ انعشثةةٙ 

% يةةٍ اؽزٛبعةةبد 90يةةٍ ايةةذاداد انعةةبنى انُ طٛةةخ،  ثٕاقةةى  %62ب، ْٔةةزا ٚعُةةٙ ثهغةةخ األسقةةبو يالٚةةٍٛ رةةٍ ٕٚيٛةة

% يةةٍ اطعةةزٓالل األيشٚكةةٙ، ْٔةةزِ اإليةةذاداد رًةةش 50% يةةٍ اعةةزٓالل دٔل اإلرؾةةبد األٔسٔثةةٙ، ٔ 70انٛبثةةبٌ، ٔ

 هٓب ىجش يةٛق ْشيض
 viii)

. 

 

أًْٛزٓب يٍ يُطهق أَٓب ظهذ ىهٗ ايزةذاد  اإلعزشارٛغٛخٔنقذ ا زغجذ يُطقخ انخهٛظ انعشثٙ يٍ انُبؽٛخ 

ىإس انزبسٚخ َقطخ اؽزكبل عةبخٍ ثةٍٛ يخزهةف انقةٕٖ اطقهًٛٛةخ ٔانذٔنٛةخ انطبيعةخ فةٙ انغةٛطشح ىهٛٓةب، 

ٔرنك نزأيٍٛ يابنؾٓب انؾٕٛٚخ، ٔانزؾكى فٙ يٕقعٓب اطعةزشارٛغٙ نسعةز بدح يةٍ خابلاةٓب انغٕٛعٛبعةٛخ 
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زشارٛغٛب فةٙ ىالقةبد اناةشاي ثةٍٛ انشةشق ٔانغةشة،  َٕٓةب رًضةم ٔاطقزابدٚخ،  ًب أَٓب رعزجش ي اال معة

يش ضا نخًظ دٔالش عغشافٛخ يزشاثطخ ٔيزاهخ ثجعةٓب انجعض ْٔٙ 
 ix)

: 

 دالشح انغضٚشح انعشثٛخ. -

 دالشح انًششق انعشثٙ.  -

 دالشح انٕرٍ انعشثٙ.  -

 دالشح انششق األٔع  ثًعُبِ انٕاعى.  -

 دالشح انًؾٛ  انُٓذ٘. -

انعشثٙ يش ض انزقبع نطشق انًٕاصالد ثٍٛ صالس قبساد: آعٛب ٔمفشٚقٛب ٔأٔسٔثةب،  ٔرعذ يُطقخ انخهٛظ

 ًب رعذ يًشا ٚغٛطش ىهٗ أؽذ انًةبٚق انذٔنٛخ انًًٓةخ، انزةٙ رةزؾكى فةٙ َقةم انةُ   ىجةش يةةٛق ْشيةض، 

 انز٘ ٚشرج  ثخهٛظ ىذٌ صى ثجؾش انعشة.

ٛخ ناالؽٛزٓب نهقٕاىةذ انعغةكشٚخ، ٔرؾزٕ٘ انًُطقخ ىهٗ عضس ٔخهغبٌ نٓب أًْٛخ ىغكشٚخ ٔمعزشارٛغ

ٔمخ بع انقطى انجؾشٚخ، ٔؽًبٚخ انغٕاصبد انُٕٔٚخ انؾبيهخ نهإاسٚخ انعبثشح انقبساد 
 x)

،  ًةب أَٓةب رةشث  

انقٕاىةةذ انغٕٚةةخ انًُزشةةشح فةةٙ عُةةٕة شةةشق آعةةٛب ثقٕاىةةذ انؾهةةف األرهغةةٙ انًُزشةةشح فةةٙ عُةةٕة أٔسٔثةةب 

 انغشثٛخ.

   :األًْٛة اإللحصادٚة نهخهٛج انؼشبٙ -2

ركًٍ األًْٛخ اطقزابدٚخ نهخهٛظ انعشثٙ ـــ ٔخبصخ ثعذ ا زشبف انةُ   ــةـ فةٙ يُؾٓةب نهًُطقةخ رًٛةضا رٔ 

ؽٛةٕ٘، فعَٓةب رزًزةى أٚةةب  أًْٛخ دٔنٛخ ٔىبنًٛخ، فٓٙ منٗ عبَت  َٕٓب رزًزى ثًٕقى اعزشارٛغٙ ٔعٕٛعٛبعةٙ

ثأًْٛةةخ  جةةشٖ فةةٙ انعالقةةبد اطقزاةةبدٚخ انذٔنٛةةخ، ٔرشةةكم يؾةةٕس اطقزاةةبد انعةةبنًٙ، ثبىزجبسْةةب َةةٕاح اإلَزةةبط 

انُ طٙ انعبنًٙ انز٘ رعزًذ ىهّٛ أٔسٔثب ٔانٛبثبٌ ٔانٕطٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ، ىهةٗ ٔعةّ انخاةٕو، ْٔةزا 

م رةأصٛشا عةهجٛب ٔيجبشةشا ىهةٗ انؾةةبسح انغشثٛةخ، ْٔةٕ يةب أدٖ ٚعُٙ أٌ أ٘ رٓذٚذ نٓزا انًاةذس انؾٛةٕ٘ ٚشةك

منٗ  رةبىف أًْٛزٓب اإلعزشارٛغٛخ، ثم ٔععهٓب ثؤسح انغٛبعخ انعبنًٛخ، ؽزٗ مٌ انكضٛةش يةٍ انجةبؽضٍٛ أعًعةٕا 

ىهٗ أٌ يغزقجم انعبنى انؾش ٔانذٔل اناُبىٛخ يشرج  ثؾقٕل انُ   انغُٛخ فٙ ثهةذاٌ انشةشق األٔعة  ٔانخهةٛظ، 

انقٕل انز٘ رعضص يى رُبيٙ ؽش خ اط زشةبفبد انُ طٛةخ، انزةٙ أ ةذد أٌ دٔل يُطقةخ انخهةٛظ رًزهةك أ جةش ْٕٔ 

اؽزٛبرٙ َ طٙ فٙ انعبنى 
 xi)

يةٍ  %62. ٔفٙ رنةك رشةٛش اإلؽاةبلٛبد منةٗ أَٓةب رؾزةٕ٘ ىهةٗ يةب ٚقةشة يةٍ 

يةٍ  %40ىهةٗ َؾةٕ اطؽزٛبرٙ انعبنًٙ انًؤ ةذ نهةُ  ، ٔانةز٘ ٚزٕقةى أٌ ٚغةزًش نعقةٕد رٕٚهةخ،  ًةب ٚؾزةٕ٘ 

اطؽزٛبرٙ انًؤ ذ نهغبص انطجٛعٙ 
 xii)

يةٍ  %40ثًُٛب ٚجهم مَزبط انذٔل انخهٛغٛخ انضًبَٛخ يةٍ انةُ   أ ضةش يةٍ   

معًبنٙ اإلَزبط انعبنًٙ نهُ   
 xiii)

. 

ٔيٍ ْزا انًُطهق ٚعزجش انُ   ٔانغبص أ جش يكٌٕ نُةبرظ انةذخم انًؾهةٙ ٔأضةخى ياةذس نعبلةذاد  ةم  

انذٔل انخهٛغٛخ، فهّ دٔس يٓى عٕاع يٍ عبَت صُى اطعزقشاس انغٛبعٙ فةٙ ْةزِ انةذٔل ٔرشعةٛخّ، أٔ يةٍ 

خ ٔاطقزاةةبدٚخ خةةالل مؽةةذاس انخالفةةبد انجُٛٛةةخ يةةى دٔل انغةةٕاس، ٔاناةةشاي ىهةةٗ انُ ةةٕر ٔانًُٓٛةةخ انغٛبعةةٛ
 xiv)

. 

 

ٚةةةبف منةةٗ رنةةك، أٌ دٔل انًُطقةةخ رًضةةم أْةةى انةةذٔل انًغةةزٕسدح نهغةةالػ فةةٙ انعةةبنى، ثةةم رعزجةةش عةةٕقب 

اعزٓال ٛب أعبعٛب نًابَى األعهؾخ انغشثٛخ، ٔثخبصخ األيشٚكٛخ يُٓب، يًب ٚؾقق دىى اطقزابد نٓزِ انةذٔل 

ذٔل انخهٛغٛةخ ثًخزهةف أَةٕاي األعةهؾخ ٔأَظًةخ يٍ خالل انا قبد انزغبسٚخ ٔانعغكشٚخ انكجٛةشح نزضٔٚةذ انة

انإاسٚخ ٔاٛشْب، ثؾغخ انذفبي ىٍ أيُٓب
 xv)

. 

 ًب أٌ انزغبسح انخبسعٛخ نهذٔل انخهٛغٛخ يبصانذ يش ةضح يةى انٕطٚةبد انًزؾةذح األيشٚكٛةخ ٔأٔسٔثةب،  

عهةذ انضةشٔاد  ٔأضؾذ ث عم اطعةزضًبساد األعُجٛةخ انًًٓةخ عةٕقب سالغةخ نهجةةبلى اطعةزٓال ٛخ، ثؾٛةش ع 
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انُقذٚةةخ انزةةٙ ؽاةةهذ ىهٛٓةةب َزٛغةةخ ىبلةةذارٓب انُ طٛةةخ انةةةخًخ رعةةٕد نهةةذٔل انغشثٛةةخ  ًةةذفٕىبد نهجةةةبلى 

اطعزٓال ٛخ ٔٔعٛهخ نًٕاصٍٚ يذفٕىبرٓب
 xvi)

. 

 يشاحم االْحًاو االيشٚكٙ بأيٍ انخهٛج انؼشبٙ -3

نقذ يش اطْزًبو األيشٚكٙ ثأيٍ يُطقخ انخهٛظ انعشثٙ ثًشاؽم صالس
 xvii)

: 

اإلىزًبد ىهٗ ؽهٛف مقهًٛٙ نهقٛةبو ثًًٓةخ سعةم انشةشرخ فةٙ انًُطقةخ، ٔقةذ قبيةذ مٚةشاٌ ثٓةزا انةذٔس  ٔال:أ

 .1979ؽزٗ عُٕاد عقٕر انشبِ ىبو 

رشكٛم قٕح اطَزشبس انغشٚى، ؽٛش اىزًذد انٕطٚبد انًزؾذح فٙ داخم يُطقةخ انشةشق األٔعة  ىهةٗ  ذاَٛا:

صٌ يةةى مٚةةشاٌ، فةةٙ فزةةشح يةةب ثعةةذ قٛةةبو انضةةٕسح انعةةشاق ٔدٔل يغهةةظ انزعةةبٌٔ انخهٛغةةٙ نزؾقٛةةق انزةةٕا

 اإلعاليٛخ.

، ٔارخةز 1991انٕعٕد انعغكش٘ انًجبشش فةٙ انخهةٛظ، ٔانةز٘ ثةذأ يُةز ؽةشة  رؾشٚةش انكٕٚةذ( ىةبو  ذانرا:

شكم مر بقٛبد أيُٛخ ٔدفبىٛخ صُبلٛخ ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔدٔل يغهظ انزعبٌٔ انخهٛغٙ انغذ. 
 xviii)

 

طْزًبو األيشٚكٙ ثشةأٌ قةةٛخ أيةٍ انخهةٛظ ىهةٗ يةذٖ انعقةٕد ٔانًالؽع، أَّ ثبنشاى يٍ رغٛش شكم ا

انًبضٛخ ٔؽزٗ اٌٜ مط أَٓةب انٕطٚةبد انًزؾةذح األيشٚكٛةخ ثقٛةذ انالىةت انةشلٛظ فةٙ رهةك انًُطقةخ، ٔرنةك 

ثغجت يب رًزهكّ يٍ قذساد اقزابدٚخ ضخًخ ٔقٕح ىغكشٚخ  جٛةشح، ْٔةٕ يةب دفعٓةب منةٗ ٔضةى انعذٚةذ يةٍ 

ْزِ انًُٓٛخ طعًٛب ثعذ رؾذٚذ انشوعبع األيشٚكٍٛٛ نهًجةبد  ٔانغٛبعةبد انزةٙ رةُظى اطعزشارٛغٛبد نزكشٚظ 

 ىالقبرٓى رغبِ يُطقخ انخهٛظ ثذًعا يٍ:

يجذأ َٛكغٌٕ ٔانةٕ الع انًؾهٛةٍٛ، انةز٘ ٚقةٕو ىهةٗ أعةبط مىزًةبد انٕطٚةبد انًزؾةذح األيشٚكٛةخ ىهةٗ  -

 انذٔل انخهٛغٛخ َ غٓب نؾًبٚخ انًابنؼ األيشٚكٛخ.

 يجذأ  بسرش، انز٘ رةًٍ مَشبع قٕح انزذخم انغشٚى نؾًبٚخ أيٍ انخهٛظ .  -

 يجذأ سٚغٍ، ٔعٛبعخ اإلعًبي اإلعزشارٛغٙ نزؾقٛق معزقشاس انخهٛظ ٔأيُّ . -

ٔصٕط منٗ يجذأ٘ ثٕػ األة ٔ هُٛزٌٕ، انهزٍٚ اعزٓذفب مٚغبد قٕاد أيشٚكٛخ ثشكم دالةى فةٙ انخهةٛظ،  -

األعةةةٕاق دًَٔةةةب ىٕالةةةق، ٔانؾ ةةةبظ ىهةةةٗ ؽشٚةةةخ انًالؽةةةخ نةةةةًبٌ ؽشٚةةةخ انٕصةةةٕل منةةةٗ انًةةةٕاسد ٔ

 ٔاإليذاداد انُ طٛخ نهٕطٚبد انًزؾذح ٔؽه بلٓب.

ٔاَزٓبع ثًجذأ ثٕػ اإلثٍ، انةز٘ رةةًٍ انؾةشة اطعةزجبقٛخ  أعةهٕة ٔقةبلٙ نؾًبٚةخ أيةٍ انخهةٛظ ىةٍ  -

 رشٚةةق رٕاعةةذ ىغةةكش٘ يجبشةةش فةةٙ انًُطقةةخ، دٌٔ اطىزًةةبد ىهةةٗ ٔعةةطبع آخةةشٍٚ، ٔانؾٛهٕنةةخ دٌٔ

 ظٕٓس أٚخ قٕح مقهًٛٛخ أٔ دٔنٛخ رٓذد يابنؼ ثالدِ فٙ انخهٛظ.

 

 :انًحٕس انراَٙ: أيٍ انخهٛج فٙ سٛاسة ئداس  انشئٛ  بٕش االبٍ 

( نزكةةةٍٕٚ سوٚةةةخ 2008-2000عةةةعذ اإلداسح األيشٚكٛةةةخ فةةةٙ يشؽهةةةخ ؽكةةةى عةةةٕسط ثةةةٕػ اإلثةةةٍ  

ٚزؾذد فٛٓب دٔسْب ان بىم فٙ انُظبو انذٔنٙ، نذىى ياةبنؾٓب انؾٕٛٚةخ، ىهةٗ أٌ ر ةش  سوٚزٓةب  معزشارٛغٛخ

انكَٕٛخ ىهٗ  بفخ األَغبق ان شىٛخ انًكَٕةخ نٓةزا انُظةبو، ٔدٌٔ األخةز فةٙ اطىزجةبس انقةةبٚب ان شىٛةخ نزهةك 

 .األَغبق ٔيابنؼ انقٕٖ انًؾٕسٚخ، ٔثخبصخ فٙ يُطقخ انششق األٔع  ٔانخهٛظ انعشثٙ

ٔنقةةذ اعةةزًشد ْةةزِ اإلعةةزشارٛغٛخ األيشٚكٛةةخ قبلًةةخ يُةةز ىقةةٕد ىهةةٗ يجةةذأ انقةةٕح انًشرجطةةخ ثزؾقٛةةق 

انًابنؼ، مر يب صانذ انٕطٚبد انًزؾذح ؽزٗ اٌٜ يزًغكخ ثُظشٚةخ انقةٕح انزةٙ ٚغةت أٌ رجقةٗ ؽبضةشح، مرا 

ر انزةةٙ رؾكةةى أسادد انذٔنةةخ أٌ رةةةًٍ َغةةبػ عٛبعةةزٓب انخبسعٛةةخ، ٔنةةزنك فعَٓةةب عةةزظم رًضةةم أْةةى انُقةةب

اإلعزشارٛغٛخ األيشٚكٛخ 
 xix)

. 
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 ياليح سٛاسة بٕش االبٍ انخاسجٛة.  -1

ىًهذ مداسح ثٕػ اإلثٍ ىهٗ انًؾبفظخ ىهٗ ىبنى رز ٕق فّٛ ثةالدِ ٔىهةٗ رضجٛةذ ٔرعضٚةض ْةزِ انًكبَةخ 

ثًخزهف انٕعبلم ٔظٓش رنك عهٛةب فةٙ اناةٛباخ انخطبثٛةخ انشعةًٛخ إلعةزشارٛغٛخ األيةٍ انقةٕيٙ األيشٚكةٙ 

ٌّ قٕرُب ٚغت أٌ ركٌٕ قٕٚخ ثًب فّٛ انك بٚخ، نضُٙ انخإو انًؾزًهٍٛ ىٍ يٕاصهخ ثُةبع قةٕح 2002و نعب : "م

ىغكشٚخ، ثأيم يةبْبح انقٕح األيشٚكٛخ أٔ رغبٔصْب...، ٔأٌ اإلعةزشارٛغٛخ األيشٚكٛةخ ننيةٍ انقةٕيٙ رقةٕو 

ٔفةٙ انٕاقةى  خ ٔانًابنؼ انقٕيٛخ".ىهٗ فبىهٛخ انذٔس األيشٚكٙ انعبنًٙ، انز٘ ٚعكظ يب ثٍٛ انقٛى األيشٚكٛ

 –خبصةخ مداسح ثٛةم  هُٛزةٌٕ يُٓةب  –نى رُ ام ْزِ انغٛبعخ ىٍ عٛبعبد اإلداساد األيشٚكٛخ انزٙ عةجقزٓب 

َظةةشا نكةةٌٕ رهةةك انغٛبعةةبد، رعزجةةش  ايزةةذادا نًةةب عةةجقٓب ٔرًٓٛةةذاً نًةةب عةةٛهٛٓب، ٔىهٛةةّ ًٚكةةٍ مٚغةةبص انًجةةبد  

اطثةٍ ٔاىزجشرٓةب قبىةذح اَطةالق سلٛغةٛخ فةٙ عٛبعةزٓب انخبسعٛةخ ىهةٗ األعبعٛخ انزٙ اىزًذرٓب مداسح ثةٕػ 

انشكم انزبنٙ:
 xx)

 

اإلًٚبٌ ثأٔنٕٚخ رؾقٛةق انًاةهؾخ األيشٚكٛةخ ىهةٗ ؽغةبة ياةبنؼ انقةٕٖ األخةشٖ،  انًبذأ األٔل: -

اطعزعاللٛخ، ثؾغخ أٌ يةب ْةٕ صةبنؼ  –ٔانًاهؾخ ُْب ثؾغت انً ٕٓو األيشٚكٙ رعُٙ اطَ شادٚخ 

 أليشٚكب ْٕ صبنؼ نجبقٙ انعبنى.

رقٕو ىهٗ اإلًٚبٌ ثةأٌ  ثُبع انغٛبعخ انخبسعٛخ ىهٗ فكشح "انزذخهٛخ اإلعجبسٚخ" انزٙ انًبذأ انراَٙ: -

 انعبنى انخبسعٙ نٛظ عٕٖ يغبط ؽٕٛٚب ٔفُبع خبسعٛب نهٕطٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ.

انًٕٛىةخ، نُبؽٛةخ مرخةبر انًٕاقةف، أ٘ ىةذو اإلىزًةبد ىهةٗ  –اىزًبد يةُٓظ انغةٕٛنخ  انًبذأ انراند: -

 ٔسٔثٛخ.شكم يؾذد ٔصبثذ فٙ انزعبرٙ يى اٜخش، ثغض انُظش ىٍ ْٕٚزّ اٜعٕٛٚخ أٔ األ

 أًْٛة انخهٛج فٙ َظش أداس  بٕش اإلبٍ  -2

ٔىهٗ صعٛذ يُطقخ انخهٛظ انعشثٙ، فعَّ يٍ انةشٔس٘ اإلشبسح منٗ أٌ ْةزِ انغٛبعةخ رأعغةذ ىهةٗ  

صالصخ أعظ، أصجؾذ رشكم فًٛب ثعذ أعظ انجُبع األيُٙ األيشٚكٙ فٙ انًُطقخ ْٔٙ:
 xxi)

 

 أًْٛخ انؾإل ىهٗ انُ   ثغعش يعقٕل.  -

ضةةًبٌ ىةةذو عةةٛطشح أ٘ قةةٕح ىذالٛةةخ ىهةةٗ انًُطقةةخ أٔ آثبسْةةب انُ طٛةةخ، أٔ أٌ رقةةٕو ثةةع شاِ انةةذٔل  -

 انًاذسح نهُ   ىهٗ مرخبر معشاعاد يةشح ثبنذٔل انًغزٓهكخ نهُ  .

 اطنزضاو ثبعزخذاو انقٕح ىُذ انةشٔسح نؾًبٚخ انًابنؼ.  -

 

ٔقةذ ساىةةذ انٕطٚةةبد انًزؾةذح األيشٚكٛةةخ فةةٙ ىًهٛةةخ انجُةبع األيُةةٙ فةةٙ يُطقةخ انخهةةٛظ ر ةةبىالد انجٛئةةخ 

اطقهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ ٔانًزغٛشاد انغٛبعٛخ ٔانعغكشٚخ ٔنزؾهٛم ىُبصش ْزا انجُبع قبيذ ىجش ىقةٕد ثزاةشٚف 

عةخ يُبعةجخ نزُ ٛةز ْةزِ يابنؾٓب فٙ انخهٛظ، ٔىًم مربس أٔ معزشارٛغٛخ نؾًبٚةخ ْةزِ انًاةبنؼ، ٔخهةق عٛب

 اإلعزشارٛغٛخ، ٔمنضاو انًٕاسد انًبنٛخ ٔانغٛبعٛخ انالصيخ ثز عٛم ْزِ انغٛبعخ فٙ انًُطقخ.

ٔقذ ارخز ْزا انجُبع األيُٙ خالل فزشح انزغعُٛٛبد شةكال ىغةكشٚب اىزًةبدا ىهةٗ ثعةض انعُبصةش يضةم: 

هةذٔل انًةةٛ خ ٔانًعةذاد انعغةكشٚخ َشش انقٕاد األيشٚكٛخ، ٔعٕٓنخ انٕصٕل منٗ انزغةٓٛالد انعغةكشٚخ ن

انًٕضٕىخ عبثقب، ٔثٛى انًعذاد انعغةكشٚخ انذفبىٛةخ نؾه ةبع انٕطٚةبد انًزؾةذح األيشٚكٛةخ نزقٕٚةخ ميكبَةبرٓى 

 انذفبىٛخ، ٔانزعبٌٔ انعغكش٘ اإلقهًٛٙ يٍ خالل انزذسٚجبد ٔانًُبٔساد انًغزًشح.

انًزؾةذح األيشٚكٛةخ ثزٕقٛةى ار بقٛةبد دفبىٛةخ  ٔنةًبٌ اعزًشاس انزعةبٌٔ اإلقهًٛةٙ األيُةٙ قبيةذ انٕطٚةبد

ـ ىهٗ ضًبٌ انٕصةٕل منةٗ انزغةٓٛالد  ىًٕيب يى  م دٔنخ فٙ انخهٛظ ىهٗ ؽذح، ٔقذ َاذ ْزِ اطر بقٛبد ـ

انعغةةكشٚخ نهذٔنةةخ انًةةةٛ خ، ٔؽًبٚةةخ ؽقةةٕق انغُةةٕد األيةةشٚكٍٛٛ فةةٙ ْةةزِ انةةذٔل، ٔانغةةًبػ ثٕضةةى ٔرخةةضٍٚ 

 انًعذاد انعغكشٚخ.
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فظٍٛ انغةةذد ٔىهةةٗ سأعةةٓى عةةٕسط ثةةٕػ اطثةةٍ منةةٗ مداسح انجٛةةذ األثةةٛض أىةةذ ٔيةةى ٔصةةٕل انًؾةةب

انجُزبإٌ دساعخ خبصخ شذدد فٛٓةب ىهةٗ األًْٛةخ اإلعةزشارٛغٛخ نهخهةٛظ انعشثةٙ، ٔس ةضد ىهةٗ يغةأنزٍٛ 

مصٍُٛ: 
 xxii)

 

: أٌ انخهةةٛظ ًٚضةةم يُطقةةخ رزش ةةض فٛٓةةب انًاةةبنؼ األيشٚكٛةةخ ثشةةكم ٚ ةةٕق أ٘ يُطقةةخ فةةٙ انعةةبنى، األٔنااٗ

: أٌ انخهٛظ ٔانًُبرق انًؾٛطةخ ثةّ يششةؾخ نكضٛةش يةٍ انزةٕرشاد اإلقهًٛٛةخ ٔانزٓذٚةذاد انخبسعٛةخ، انراَٛةٔ

 األيش انز٘ ٚٓذد ثبنخطش انًابنؼ األيشٚكٛخ انؾٕٛٚخ.

(، راةةٕسا معةةزشارٛغٛب 2000نةةزنك رةةةًُذ ْةةزِ انخطةةخ انزةةٙ ٔضةةعذ فةةٙ يطهةةى ىٓةةذ ثةةٕػ اطثةةٍ  عةةبَ ٙ 

ٕعت انعًم يٍ أعم رُ ٛزْب يب ٚأرٙنًغزقجم انًُطقخ  انخهٛغٛخ، ٚ
 xxiii)

: 

انزٕاعةةذ انعغةةكش٘ انًجبشةةش ٔثًخزهةةف أَةةٕاي انقةةٕاد نزةةأيٍٛ انةةشدي انًغةةزًش، ٔانًعبنغةةخ ان ٕسٚةةخ نهزٓذٚةةذاد  -1

 انزٙ قذ رُشأ فٙ انخهٛظ، أٔ ىهٗ يقشثخ يُّ.

ثشةةةكم ٚةةةةًٍ نٓةةةب عةةةشىخ انٕصةةةٕل ٔانعًةةةم نًعبنغةةةخ  -ىهةةةٗ اخزالفٓةةةب ٔمىةةةذادْب -رٓٛئةةةخ انقةةةٕاد انالصيةةةخ -2

 انزٓذٚذاد انشلٛغٛخ.

انًُٓٛةةةخ انزبيةةةخ ٔثأشةةةكبل يخزه ةةةخ ىهةةةٗ ؽكٕيةةةبد عًٛةةةى دٔل ٔ ٛبَةةةبد انًُطقةةةخ، ٔسثةةة  ياةةةٛشْب ٔأيٕانٓةةةب  -3

 ثبنًابنؼ األيشٚكٛخ، ثؾٛش ط ٚعٕد ثعيكبَٓب ان كبل يٍ انغٛطشح األيشٚكٛخ، ؽزٗ ٔنٕ أسادد طؽقب.

ذٔل انخهٛغٛةةخ يةةٍ خةةالل مٚٓبيٓةةب ثٕعةةٕد خطةةش ىشاقةةٙ داْةةى ٚٓةةذدْب ٔعٛقةةةٙ ىهٛٓةةب ؽةةبل انزةةأصٛش ىهةةٗ انةة -4

 اثزعبدْب ىٍ انُ ٕر األيشٚكٙ.

انزخٕٚف يٍ انخطش اإلٚشاَٙ انقبدس  ثغٛبة انعةشاق( ىهةٗ انزٓذٚةذ ان عهةٙ إلعةزقشاس انًُطقةخ، ٔيةٍ ارغبْةبد  -5

 يخزه خ.

عةةجزًجش انزةةٙ فشضةةذ رغٛةةشاد  جٛةةشح ىهةةٗ ان كةةش اطعةةزشارٛغٙ األيشٚكةةٙ، أقةةشد انٕطٚةةبد  11ٔثعةةذ أؽةةذاس 

انًزؾةذح األيشٚكٛةخ معةزشارٛغٛخ انؾةشة اإلعةزجبقٛخ، ؽٛةةش سأد مداسح ثةٕػ اطثةٍ أَٓةب اإلعةزشارٛغٛخ األَغةت خةةالل 

خطةةبس انًؾزًهةةخ ٔاٛةةش انًؤ ةةذح انزةةٙ ْةةزِ انًشؽهةةخ، ٔأصةةجؼ اإلعةةزخذاو انٕقةةبلٙ نهقةةٕح ْةةٕ انخٛةةبس انٕؽٛةةذ ضةةذ األ

 رٓذد أيُٓب انقٕيٙ.

 

اناةبدسح فةٙ يةبسط يةٍ  2006ٔقذ رجهٕس ْزا انزٕعّ فٙ "ٔصٛقخ معةزشارٛغٛخ األيةٍ انقةٕيٙ األيشٚكةٙ" نعةبو 

راد انغةةُخ، ؽٛةةش اعةةزٓهٓب انةةشلٛظ األيشٚكةةٙ ثةةٕػ اطثةةٍ ثأَٓةةب  أ٘ اإلعةةزشارٛغٛخ انغذٚةةذح( رعًةةم ىهةةٗ يغةةبسٍٚ 

 يزٕاصٍٚٛ:

 

 رعضٚض انقٛى األيشٚكٛخ فٙ َشش انذًٚقشارٛخ ٔانؾشٚخ ٔؽقٕق اإلَغبٌ ىبنًٛب. األٔل:

يٕاعٓخ انزؾذٚبد ٔأًْٓب اإلسْبة انز٘ ٚٓذد أيٍ انشعت األيشٚكٙ ٔأيٍ ؽه بلّ انراَٙ:
 xxiv)

. 

ٔنقذ اعةزُذد ْةزِ انعقٛةذح ىهةٗ رجُةٙ معةزشارٛغٛخ معةزجبقٛخ ياةًًخ ىهةٗ ضةشة أ٘ َظةبو، ٚعزقةذ أَةّ 

هؾخ ديبس شبيم، يى شٍ ْغًبد ىغكشٚخ  معزجبقٛخ(، يٍ أعم مؽجبر أ٘ أىًبل ىذالٛةخ يةٍ قجةم ًٚزهك أع

انخاةةٕو، أٔ انٕقبٚةةخ يُٓةةب، ؽٛةةش شةةكهذ ٔصٛقةةخ يشةةشٔي انقةةشٌ األيشٚكةةٙ انغذٚةةذ
 xxv)

(، 2002 عةةجزًجش  

 أسضٛخ نًةًَٕٓب ٔانزةٙ أصةجؾذ س بلضْةب رًضةم انغةًبد انًًٛةضح نهغٛبعةخ انخبسعٛةخ األيشٚكٛةخ، ٔانزةٙ

ىهٗ أعبط أَٓب رقٕو ىهةٗ صالصةخ يجةبد  أعبعةٛخ رؾةذد ٔثٕعةبرزٓب - دافى ىُٓب يغًٕىخ انًؾبفظٍٛ انغذد 

يًٓخ أيشٚكب انًغزقجهٛخ ٔيغؤٔنٛزٓب فٙ انعبنى ٔانزٙ يٍ أًْٓب: اطَزقبل يٍ انشدي منٗ اطعزجبقٛخ نًٕاعٓةخ 

انًخبرش،  ٔيٍ اطؽزٕاع منٗ رغٛٛش األَظًةخ
 xxvi)

قٛةبدح، أ٘ ٔىةٙ أيشٚكةب ثةذٔسْب ، ٔيةٍ انغًةٕ  منةٗ ان

انشٚبد٘ فٙ انعبنى ٔرجٕع يغئٕنٛزٓب ثا زٓب األيُٛخ ىهٗ معزقشاسِ ٔأيُّ
 xxvii)

. 

 ٔىهّٛ ًٚكٍ ؽاش ْزِ انعقٛذح فٙ انزٕعٓبد انزبنٛخ :
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 ٙٔرزًؾةةةٕس اعةةةزشارٛغٛخ يؾبسثةةةخ اإلسْةةةبة ؽةةةٕل صالصةةةخ يشركةةةضاد انحاااشب ضاااذ اإلسْااااب اناااذٔن :

أعبعٛخ
 xxviii)

: 

اإلسْبثٛخ ثبنٕعبلم انعغكشٚخ ٔانًخبثشارٛخ ٔانقبََٕٛةخ انًاللًةخ،  فةٙ يةب ٔساع  ةم يالؽقخ انزُظًٛبد  -

 انزقٛٛذاد ٔانةٕاث  انذثهٕيبعٛخ ٔانقبََٕٛخ اطىزٛبدٚخ(.

انغعٙ نهقةبع ىهٗ أعهؾخ انذيبس انشبيم، ٔيالؽقخ األَظًةخ انزةٙ رُزغٓةب ٔمعةقبرٓب ىُةذ انةةشٔسح،  -

 انشش(. انذٔل انًبسقخ انزٙ دىبْب ثٕػ ثًؾٕس 

َشش انقٛى انذًٚقشارٛخ فٙ انًُبرق انًؾٕسٚخ يُٓب، ثعىزجبس أٌ ْزِ انقةٛى رعزجةش دىبيةخ ننيةٍ انقةٕيٙ  -

 األيشٚكٙ، ٔأٌ اٛبثٓب ٚعزجش ياذس سلٛظ نسسْبة ٔانزطشف.

ْٕٔ يب ععهٓب رزجُٗ رشكٛم رؾبنف دٔنٙ ضذ اإلسْبة ٔقٛبدرّ، اعزُبدا منةٗ قبىةذح ي بدْةب "يةٍ نةٛظ 

ضذَب"، ٔرغعٗ منٗ رٕفٛش اطبع يٍ انششىٛخ انذٔنٛخ نؾًهزٓب ضذ اإلسْبة، ٔقذ رًضةم رنةك فةٙ يعُب فٕٓ 

، ٔرنةك ثٓةذف رٕعةٛى َظةبو انغةٕق انعةبنًٙ، 28/09/2001اناةبدس فةٙ  1373قشاس يغهةظ األيةٍ سقةى 

قةذ  ٔفزؼ ؽذٔد اقزابدٚخ عذٚذح أيبو سأعًبنٛخ انشش بد األيشٚكٛخ، يٍ َبؽٛخ، ٔثٓذف ضشة دٔط ثزارٓب،

صةةُ زٓب ضةةًٍ قبلًةةخ انةةذٔل انشاىٛةةخ نسسْةةبة، ٔعةةًزٓب رةةبسح "انةةذٔل انشةةشٚشح" ٔرةةبسح أخةةشٖ "انةةذٔل 

انًبسقةةخ"
 xxix)

، ىهةةٗ أعةةبط أَٓةةب يزًٓةةخ ثًًبسعةةخ اإلسْةةبة، ميةةب ثُ غةةٓب ٔميةةب ثذىًةةّ يبدٚةةب ٔنٕعغةةزٛب 

 ٔىغكشٚب.

ٔيٍ ثٍٛ انةذٔل انخهٛغٛةخ انزةٙ رةى ٔضةعٓب ىهةٗ قبلًةخ دٔل "يؾةٕس انشةش"
 xxx)

ٌ ٔانعةشاق قجةم مٚةشا 

اطؽزالل، ْزا مضبفخ منٗ دٔل أخشٖ:  ٕسٚب انغُٕثٛخ ٔعٕسٚب ٔ ٕثةب ٔاٛشْةب يةٍ انةذٔل انزةٙ رقةف ضةذ 

 يابنؾٓب انؾٕٛٚخ فٙ انعبنى ٔرّٓذد أيُٓب انقٕيٙ.

  :ٔرُطهق يٍ رجُٙ ٔاشُطٍ انؾةق فةٙ رٕعٛةّ ضةشثبد ىغةكشٚخ ٔقبلٛةخ، انحشب انٕلائٛة ٔاالسحبالٛة

رةةشٖ أَٓةةب ثبرةةذ رًضةةم خطةةًشا أٔ رٓذٚةةًذا ننيةةٍ انقةةٕيٙ األيشٚكةةٙ ثً ٕٓيةةّ  ضةةذ أٚةةخ دٔنةةخ أٔ عًبىةةخ

انٕاعى.
 xxxi)

 

 ٔرغزُذ معزشارٛغٛخ انؾشة انٕقبلٛخ ىهٗ يؾبٔس ىذح يُٓب:

انًؾٕس انز٘ ٚذٔس ؽٕل رأ ٛذ رهك اإلعزشارٛغٛخ ىهةٗ ىةذو   ةبعح انةشدي انزقهٛةذ٘ فةٙ يٕاعٓةخ انةذٔل  -

 انًبسقخ ٔانزُظًٛبد اإلسْبثٛخ.

 

انًؾٕس انز٘ ٚزعهق ثزٕعّٛ ضشثخ منٗ انطشف انًعبد٘، اعزُبدا منٗ انًعهٕيبد انًزٕفشح ىٍ َٛخ ْةزا  -

 انطشف ثزٓذٚذ انًابنؼ انقٕيٛخ األيشٚكٛخ، دٌٔ األخز ثعٍٛ اطىزجبس دسعخ انزٓذٚذ ٔرٕقٛزّ.

 قبلٙ، انًؾٕس انز٘ ًّٚٛض ثٍٛ َٕىٍٛ يٍ انشدي انٕقبلٙ، ًْب: انةشثبد انٕقبلٛخ، ٔانعًم انٕ -

ْٕ يؾٕس انعالقخ ثٍٛ َغبػ انةشثخ انٕقبلٛخ ٔصةؾخ انًعهٕيةبد انًزةٕفشح ىةٍ ثةشايظ أعةهؾخ انةذيبس  -

 انشبيم، ٔيٕاقى رٕاعذْب ىُذ انطشف انًعبد٘.

ٔفٙ َٓبٚةخ انًطةبف، عةٕاع  بَةذ ْةزِ انؾةشة ٔقبلٛةخ أٔ اعةزجبقٛخ أٔ اطصُةٍٛ يعةب، فةعٌ يؾاةهخ ْةزِ 

انزٙ رجُزٓب مداسح ثٕػ اطثٍ، َٔ ّزرٓب ىًهٛب فٙ اإلقهٛى انخهٛغٙ  ؽشة أفغبَغةزبٌ ٔانعةشاق(،  اإلعزشارٛغٛخ

رات فةٙ: انًؾبفظةخ ىهةٗ انقطجٛةخ األؽبدٚةخ ٔانزاةذ٘ أل٘ يُةبفظ نٓةب، ٔانزاةذ٘ نهزُظًٛةبد اإلسْبثٛةخ 

و انقةٕح انٕقبلٛةخ ٔاعزضبصٓب يٍ عزٔسْب، ٔاخزٛبس انٓغةٕو انٕقةبلٙ ٔمىطةبع أيشٚكةب َ غةٓب انؾةق فةٙ اعةزخذا

نةًبٌ أيُٓب انقٕيٙ، ٔمنغبع يجذأ عٛبدح انذٔنخ، ٔىذو اؽزشاو انًعبْذاد ٔانًٕاصٛةق انذٔنٛةخ انزةٙ رؾةذ يةٍ 

قذسرٓب ىهٗ انزاشف ثشةكم أؽةبد٘، ٔانزقهٛةم يةٍ أًْٛةخ انًٕاصٛةق ٔانًعبْةذاد انذٔنٛةخ، ٔرنةك نُغةف أ٘ 

نًزجعخ فٙ ؽقجخ انؾشة انجبسدحقٕٛد نهزاشف األيشٚكٙ األؽبد٘، ٔانزخهص يٍ انغٛبعبد ا
 xxxii)

. 

 



61 
 

 :آنٛات جُفٛز يبذأ بٕش االبٍ خهٛجٛا -3

عةةعذ اإلعةةزشارٛغٛخ األيُٛةةخ األيشٚكٛةةخ منةةٗ انقةةةبع ىهةةٗ انزٓذٚةةذاد انًبصةةم يُٓةةب ٔانًؾزًةةم، دٌٔ 

اطؽزكةةةبو منةةةٗ انذثهٕيبعةةةٛخ أٔ اطؽزةةةٕاع أٔ انةةةشدي، نهؾٛهٕنةةةخ دٌٔ ٔقةةةٕي ْغًةةةبد قةةةذ ٚشةةةُٓب األىةةةذاع 

انًؾزًهةةٌٕ
 xxxiii)

، ٔىهٛةةّ سأد أٌ ياةةبدس رٓذٚةةذ أيةةٍ يُطقةةخ انخهةةٛظ ٔثبنزةةبنٙ رٓذٚةةذ ياةةبنؾٓب انؾٕٛٚةةخ 

رزًضم فٙ: اإلسْبة انذٔنٙ ثبىزجةبسِ أٔل ياةبدس انزٓذٚةذ ٔأخطشْةب، ٔاألَظًةخ انذ زبرٕسٚةخ انؾب ًةخ فةٙ 

دٔل " يؾةةٕس انشةةش"، ٔانخهةةم فةةٙ انجُٛةةبٌ اطعزًةةبىٙ ٔانغٛبعةةٙ فةةٙ ثعةةض انةةذٔل انخهٛغٛةةخ اناةةذٚقخ 

طٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ، ٔاناشاىبد اإلقهًٛٛخ انزٙ قذ رؤد٘ منٗ رٓذٚذ أيٍ انًُبرق انزةٙ رقةى فٛٓةب أٔ نهٕ

 األيٍ انذٔنٙ ىهٗ ارغبىّ.

ٔاعزُبدا منٗ رنك، ىًهذ انٕطٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ىهٗ مىطبع األٔنٕٚخ إلعزخذاو انقةٕح انعغةكشٚخ، 

ٔانًاةةبنؼ األيشٚكٛةةخ فةةٙ انخهةةٛظ، ٔععهةةذ ْةةزا انًجةةذأ أؽةةذ ٔانزةةذخم انًجبشةةش نًٕاعٓةةخ أ٘ رٓذٚةةذ نهُ ةةٕر 

انش ةبلض األعبعةةٛخ أليُٓةب فةةٙ انخهةٛظ، ثبإلضةةبفخ منةٗ  ةةجؼ اَزشةبس أعةةهؾخ انةذيبس انشةةبيم ٔركضٛةف انٕعةةٕد 

انعغكش٘ األيشٚكٙ فٙ انًُطقخ، ثعةذ رًّكُٓةب يةٍ معةقبر َظةبو صةذاو ؽغةٍٛ، ٔفةش  اإلؽةزالل فًٛةب ثعةذ 

 ىهٗ انعشاق.

ْةةةزا انزاةةةٕس،  ةةةبٌ ُْةةةبل ْةةةذفبٌ ىهةةةٗ خشٚطةةةخ األٔنٕٚةةةبد األيشٚكٛةةةخ  مداسح ثةةةٕػ ٔرًبشةةةٛب يةةةى 

اطثةةٍ(
 xxxiv)

: األٔل ٚزًضةةم فةةٙ ضةةشة انؾش ةةبد اإلسْبثٛةةخ، خبصةةخ رُظةةٛى انقبىةةذح انةةز٘ ٚعةةذ أ جةةش ْةةزِ 

انؾش ةةةبد ٔأخطشْةةةب فةةةٙ َظةةةش اإلداسح األيشٚكٛةةةخ، ٔرنةةةك ثبعةةةزخذاو انقةةةٕح انعغةةةكشٚخ ٔاطعةةةزخجبسارٛخ 

نضبَٙ ٚزًضم فةٙ رغٛٛةش األَظًةخ انذٚكزبرٕسٚةخ، انزةٙ رةذىى اإلسْةبة دىًةب يجبشةشا أٔ انزةٙ ٔانًعهٕيبرٛخ، ٔا

  دٔل يؾٕس انشش(. ًٚضم ٔعٕدْب دىًب نسسْبة يٍ خالل ىذالٓب نهؾشٚخ ٔانذًٚقشارٛخ

نقذ شكم عةعٙ  ةم يةٍ انعةشاق ٔمٚةشاٌ يُةز انزغةعُٛبد منةٗ رًُٛةخ قةذسارًٓب فةٙ يغةبل أعةهؾخ انةذيبس 

أعبعةةٛب يةةٍ ياةةبدس انزٓذٚةةذ أليةةٍ انخهةةٛظ رجقةةب نٕعٓةةخ َظةةش مداسح ثةةٕػ اطثةةٍ، مر سأد  انشةةبيم ياةةذسا

ٔاشُطٍ أٌ رضاٚذ اؽزًبطد اَزشبس األعهؾخ انُٕٔٚةخ فةٙ انةذٔل انزةٙ ٔصة زٓب "ثبنًبسقةخ"، عةٛزشرت ىهٛةّ 

يةةٍ  صٚةةبدح اؽزًةةبطد اَزشةةبس األعةةهؾخ انُٕٔٚةةخ، ٔميكبَٛةةخ ؽٛةةبصح انغًبىةةبد اإلسْبثٛةةخ نًضةةم ْةةزا انُةةٕي

األعهؾخ، ٔيٍ صى فعٌ ايزالل ْبرٍٛ انذٔنزٍٛ نًضم ْزِ األعهؾخ عٛعش  ثبنزأ ٛذ أيٍ يُطقخ انخهٛظ، ٔيةٍ 

 صى انًابنؼ األيشٚكٛخ نهخطش، ْٕٔ يب ععهٓب 

 

رًبسط ثشكم يغزًش ضغٕربرٓب ىهٗ ْبرٍٛ انذٔنزٍٛ نٕقف ٔرذيٛش ثشَبيظ انزغةهٛؼ فًٛٓةب، ؽزةٗ أٌ ْةزِ 

لٛظ انز٘ عبقزّ نزجشٚش ؽشثٓب ضذ انعشاق ٔاؽزالنّانًغأنخ شكهذ انًجشس انش
 xxxv)

. 

انزةٙ ْةضد يةذُٚزٙ َٕٛٚةٕسل ٔٔاشةُطٍ ثةشص ياةذس آخةش  2001ٔثعذ ر غٛشاد انؾبد٘ ىشش عجزًجش 

أ ضش رٓذًٚذا أليٍ يُطقخ انخهٛظ ٔانعبنى رجقب نهزإس األيشٚكٙ، ْٕٔ انزٓذٚذ اإلسْبثٙ، انز٘ رغٗ ىهةٗ  ةم 

األخشٖ، ؽٛش أصجؼ صبَى انقشاس األيشٚكٙ ٚش ض اْزًبيّ ثشكم يكضف ىهةٗ  اطىزجبساد ٔيابدس انزٓذٚذ

ىبيةةم ٔاؽةةذ ْةةٕ اإلسْةةبة انقةةبدو يةةٍ يُطقةةخ انخهةةٛظ انعشثةةٙ، ٔقةةذ سثةة  ثةةٍٛ رُةةبيٙ ْةةزِ انظةةبْشح ٔاٛةةبة 

انذًٚقشارٛةةخ فةةٙ انًُطقةةخ ؽٛةةش أ٘ أٌ األٔضةةبي انذاخهٛةةخ فةةٙ انًغزًعةةبد انعشثٛةةخ ٔاإلعةةاليٛخ، ثًةةب فٛٓةةب 

ر زقةةذ نضقبفةةخ ٔيؤعغةةبد انذًٚقشارٛةةخ، يًةةب أدٖ منةةٗ ظٓةةٕس رٛةةبساد ٔأفكةةبس يزطشفةةخ قةةذ رغةةزخذو انخهٛغٛةةخ، 

انعُف نُشش أفكبسْب، نٛظ فق  داخم ْزِ انذٔل، ثم ضةذ انًغزًعةبد انغشثٛةخ، ْٔةٕ يةب ٚجةشس رجقةب نهزاةٕس 

نةذًٚقشارٙ، منةٗ األيشٚكٙ انزذخم فٙ شؤٌٔ ْزِ انجهذاٌ انذاخهٛخ ٔرغٛٛشْب يٍ خةالل يةب أعةًزّ ثبإلصةالػ ا

ؽذ أَٓب أىطذ نُ غٓب انؾق فٙ رٕعّٛ ضشثبد ىغةكشٚخ ٔقبلٛةخ ضةذ أ٘ دٔنةخ ٔرجُةذ ىهةٗ مصةش رنةك عهغةهخ 

يٍ اإلعشاعاد ٔاٜنٛبد أًْٓب
 xxxvi)

: 
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رجُٙ معةزشارٛغٛخ عذٚةذح ننيةٍ انخةبسعٙ رقةٕو ىهةٗ يجةذأ "انؾةشة انٕقبلٛةخ ٔاطعةزجبقٛخ" أٔ "انزةذخم  -

انةةذفبىٙ
 xxxvii)

اإلسْبثٛةةخ ٔانةةذٔل انشاىٛةةخ نٓةةب، ٔانزةةٙ رًهةةك أعةةهؾخ انةةذيبس " نًٕاعٓةةخ انغًبىةةبد 

 انشبيم.

 –اطعزخذاو انًجبشةش نهقةٕح انعغةكشٚخ ضةذ مؽةذٖ انقةٕٖ انزةٙ رًضةم رٓذٚةذا يجبشةشا ننيةٍ اإلقهًٛةٙ ٔانعةبنًٙ  -

ْٔةةةٙ انعةةةشاق انةةةز٘ قبيةةةذ ثغةةةضِٔ ٔاؽزالنةةةّ، ثةةةضىى ٔعةةةٕد سٔاثةةة  ثُٛةةةّ ٔثةةةٍٛ  ‐رجقةةةب نهً ٓةةةٕو األيشٚكةةةٙ 

اإلسْبة، ٔععّٛ إليزالل أعهؾخ ديبس شةبيم،  ًةب قبيةذ ثزاةعٛذ ضةغٕرٓب ىهةٗ دٔل أخةشٖ خبصةخ مٚةشاٌ 

ٔعةةٕسٚب نٕقةةف ثشايغٓةةب فةةٙ يغةةبل أعةةهؾخ انةةذيبس انشةةبيم ٔاألعةةهؾخ انُٕٔٚةةخ، ثبىزجةةبس أَٓةةب رشةةكم ياةةبدس 

 يٍ انًُطقخ.رٓذٚذ يؾزًهخ أل

راعٛذ انةغٕر ىهٗ دٔل يُطقخ انخهٛظ انعشثٛخ نةذفعٓب طرخةبر معةشاعاد أ ضةش صةشايخ فةٙ يكبفؾةخ  -

اإلسْبة، ىهٗ  بفةخ انًغةزٕٚبد انًبنٛةخ ٔاأليُٛةخ ٔانغٛبعةٛخ انضقبفٛةخ، ٔؽةش ْةزِ انةذٔل ىهةٗ رغ ٛةف 

نخهٛغٛةةخ، ٔرشةةذٚذ انًُةةبثى انًبنٛةةخ نسسْةةبة، ٔمىةةبدح رُظةةٛى ىًةةم انغًعٛةةبد ٔانًؤعغةةبد انخٛشٚةةخ ا

 انشقبثخ ىهٗ أدالٓب ٔرجشىبرٓب نًُى ٔصٕنٓب منٗ انغًبىبد انًزطشفخ.

انةغ  ثبرغبِ مدخبل مصالؽبد عٛبعٛخ ٔدًٚقشارٛخ فٙ يُطقخ انخهةٛظ، يةٍ قُبىةخ يؤداْةب أٌ اٛةبة  -

انعُف ٔاإلسْةبة، ٔيةٍ ُْةب رعةذدد انًجةبدساد  طَزشبسانذًٚقشارٛخ فٙ انًُطقخ ْٕ انعبيم األعبعٙ 

نزٙ قذيزٓب مداسح ثٕػ اطثٍ نزؾقٛق ْزا انٓذف انًعهٍ، ثذاٚخ يةٍ "يجةبدسح  ةٕنٍ ثةبٔل" فةٙ دٚغةًجش ا

أيةةبو يعٓةةذ أيشٚكةةبٌ أَزةةش ثشاٚةةض،  26/02/2003، يةةشٔسا ثخطةةبة انةةشلٛظ ثةةٕػ اإلثةةٍ فةةٙ 2002

ٔانز٘ رؾذس فّٛ ىٍ مىبدح سعةى خشٚطةخ انشةشق األٔعة ، َٔشةش انذًٚقشارٛةخ فةٙ انًُطقةخ، ٔاَزٓةبع 

ششٔي "انششق األٔعة  انكجٛةش"، انةز٘ ٚةذىٕ منةٗ مدخةبل مصةالؽبد عٛبعةٛخ ٔاقزاةبدٚخ ٔرعهًٛٛةخ ثً

 ٔاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعخ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٙ يُطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ انشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشق األٔعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  انكجٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش  انزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٙ 

منةةٗ عبَةةت دٔل انعةةبنى انعشثةةٙ ـةةـ  ةةال يةةٍ ثب غةةزبٌ ٔأفغبَغةةزبٌ ٔمٚةةشاٌ ٔرش ٛةةب ٔانكٛةةبٌ - رةةةى 

طعزقشاس فٙ انًُطقخ  كمانإَٓٛٙ، ثبىزجبسْب ىُاشا أعبعٛب نزؾقٛق األيٍ ٔا
 xxxviii)

. 

ٔنقذ رغهٗ يجذأ ثٕػ اطثٍ خهٛغٛب ـــ يٍ خالل يب عجق ـــ، ثخٕ  ؽشثٍٛ يززبنٛزٍٛ ضذ دٔنزةٍٛ يةٍ 

انًُطقةخ، رؾةذ يغةًٗ يكبفؾةخ اإلسْةةبة َٔةضي أعةهؾخ انةذيبس انشةةبيم، ٔاَزٓةذ ْةبرٍٛ انؾةشثٍٛ ثةةبؽزالل 

 .2003أفشٚم ٔانعشاق فٙ  2001انذٔنزٍٛ: أفغبَغزبٌ فٙ أ زٕثش 

ٔ بَةةةذ أفغبَغةةةزبٌ ْةةةٙ انًٛةةةذاٌ انًُبعةةةت نهعًهٛةةةبد انعغةةةكشٚخ رُ ٛةةةزا إلعةةةزشارٛغٛخ األيةةةٍ انقةةةٕيٙ 

 انزًبعةةك   رؾقٛةةق  منةةٗ  األٔل  انًقةةبو  األيشٚكةةٙ، انقبلًةةخ ىهةةٗ "انةةةشثبد انٕقبلٛةةخ" ٔانزةةٙ ْةةذفذ فةةٙ

   األيشٚكٛخ، اإلداسح  خهف   انذاخهٙ

 

ٔانزأ ٛةةذ ىهةةٗ أٌ األيةةخ األيشٚكٛةةخ فةةٙ ؽبنةةخ ؽةةشة يةةى ىةةذٔ خطٛةةش ٚٓةةذد انؾةةةبسح ٔانقةةٛى األيشٚكٛةةخ، ٔفةةٙ مرةةبس 

ْزِ اإلعزشارٛغٛخ أٚةةب  ةبٌ قٛبيٓةب فًٛةب ثعةذ ثغةضٔ انعةشاق ثؾغةخ ايزال ةّ ألعةهؾخ انةذيبس انشةبيم يًةب ٚعةذ رٓذٚةذا 

 أليُٓب انقٕيٙ.

 خـــاجــًــة

ى اطعةةزشارٛغٙ انٕؽٛةةذ انةةز٘ رُ ةةشد ثةةّ  يةةى اَزٓةةبع اؽةةزالل انعةةشاق أصةةجؾذ ظ انعشثةةٙ اإلقهةٛة يُطقةةخ انخهةٛة

طشح  هٛةةب ىهةةٗ يغشٚةةبد األيةةٕس فٛةةّ، دٌٔ يُبفغةةخ يةةٍ قجةةم انةةذٔل انكجةةشٖ  انٕطٚةةبد انًزؾةةذح األيشٚكٛةةخ ثبنغةٛة

ْةزِ  األخشٖ، أٔ دٔل مقهًٛٛخ رزؾذٖ انزشرٛجةبد األيُٛةخ اإلقهًٛٛةخ انزةٙ رغةبَذْب انٕطٚةبد انًزؾةذح األيشٚكٛةخ فةٙ

 انًُطقخ.

فبنٕطٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ يُز أٌ دخم انخهةٛظ انعشثةٙ فةٙ دالةشح اْزًبيبرٓةب اإلعةزشارٛغٛخ صةباذ 

يُظٕسْب األيُٙ رًبشٛب يى ارغبي ي ٕٓيٓةب ننيةٍ انقةٕيٙ األيشٚكةٙ، ٔثخبصةخ ثعةذ أٌ أصةجؾذ ان بىةم 

بلغٓةب ٔرةذاىٛبرٓب انذٔنٛةخ ىٕنًةخ انٕاؽذ، نٛظ ثعذ أؽذاس انؾبد٘ ىشش يٍ عةجزًجش انزةٙ  بَةذ يةٍ ثةٍٛ َز
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األيةةةٍ انقةةةٕيٙ األيشٚكةةةٙ
 xxxix)

، ٔمًَةةةب ثعةةةذ صةةةٛباخ يُظٕسْةةةب األيُةةةٙ نهًُطقةةةخ آخةةةزح ثعةةةٍٛ اطىزجةةةبس  

 يابنؾٓب انؾٕٛٚخ ٔأيٍ انكٛبٌ انإَٓٛٙ، ٔيٕقى يُطقخ انخهٛظ اطعزشارٛغٙ ٔصشٔارٓب انُ طٛخ.

ْٔكزا شّكم انؾةٕس األيشٚكٙ انًكضف ٔرغهغهّ فٙ انُظبو اإلقهًٛٙ انخهٛغٙ، ىجئب  جٛشا ىهٗ أيٍ 

( أٌ 2003ٔاعزقشاس ْزا اإلقهٛى انؾٕٛ٘ ٔاإلعزشارٛغٙ، ٔأظٓشد ؽشة انخهٛظ انضبنضخ ٔاؽزالل انعشاق  

، خبصخ يى صٚبدح راعٛذ انزٕاعذ انعغكش٘ األيشٚكٙ فٙ انًُطقخ ْٕ يب ٚؤد٘ منٗ مَعذاو األيٍ ٔاطعزقشاس

ٔاشُطٍ انًٕاعٓخ يى مٚشاٌ ثغجت يه ٓب انُٕٔ٘، ٔثبنزبنٙ فعٌ اطَغؾبة األيشٚكٙ انغٛبعٙ ٔانعغكش٘ يٍ 

انُظبو اإلقهًٛٙ انخهٛغٙ قذ ٚشكم انًخشط انٕؽٛذ نهًأصق األيُٙ، انز٘ عزظم رعبَٙ يُّ، يى معزًشاسٚخ ًُْٛخ 

 ْزا انٕضى انقبلى منٗ انٕٛو فٙ انًُطقخ.
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 .3، و2006، 1اإليبساد نهذساعبد ٔانجؾٕس اإلعزشارٛغٛخ، ر
 ii)

 .21(، و.1981 ثغذاد: داس انششٛذ نهُشش،  انخهٛج انؼشبٙ: دساسة انجشافٛا انسٛاسٛةصجش٘ فبسط انٓٛضٙ،  
 iii)

  13(، و. 1975 ثغذاد: ثذٌٔ رجعخ،  انخهٛج انؼشبٙ فٙ ياضّٛ ٔحاضشِخبنذ انغض٘،  
 iv)

 ىًةةبٌ: انًؤنةةف،  2114-1791ش  يااا بااٍٛ االسااحشاجٛجٛة األيشٚكٛااة فااٙ يُطمااة انخهااٛج انؼشبااٙ نفحاايبعةةذح ىةةٕدح و أثةةٕ عةةبيٕط،  
 .23( و.2005

 v)
 . 27(، و.1997 ثٛشٔد: داس انُٓبس نهُشش،  أيٍ انخهٛج بؼذ انحشب انباسد ىجذ انغهٛم صٚذ انًشٌْٕ،  

 vi)
 .43-35انًشعى َ غّ، و  

 vii)
، نُةذٌ: 23معزشارٛغٛخ خهٛغٛةخ، انعةذد  شاعبد خهٛج انمشٌ انٕاحذ ٔانؼطشٍٚ َحٕ ئسحشاجٛجٛة أيُٛة ضايهة  أششف ععذ انعٛغٕ٘،  

 .6، و 1999يش ض انخهٛظ نهذساعبد اإلعزشارٛغٛخ 
 viii)

 .6، و 2005"، عهغهخ دساعبد، أفشٚم أيٍ انخهٛج انٕالغ  انححذٚات  آفاق انًسحمبميش ض انخهٛظ نهذساعبد اإلعزشارٛغٛخ، " 
 ix)

"، يغهةخ دساعةبد انخهةٛظ ٔانغضٚةشح ٔأذشِ ػهٗ أيٍ انخهٛج انؼشبٙانحطٕس االسحشاجٛجٙ نصشاع انمٕٖ انؼظًٗ ثكش ياجبػ رُٛشح، " 
 .75(، و.1986،  أفشٚم 46، انعذد 12انعشثٛخ، انغُخ 

 x)
 ثٛةةشٔد: يش ةةض دساعةةبد انٕؽةةذح  1(، ر 34، عهغةةهخ أرشٔؽةةبد انةةذ زٕساِ  انُظاااو االلهًٛااٙ نهخهااٛج انؼشبااٙيؾًةةذ انغةةعٛذ مدسٚةةظ،  

 .68( و.2000انعشثٛخ،
 xi)

(، 2003  ثٛةشٔد: انًؤعغةخ انعشثٛةخ نهذساعةبد ٔانُشةش،  1، ر أيٍ انخهٛج يٍ غزٔ انكٕٚاث اناٗ غازٔ انؼاشاقانجغزكٙ، َاشح و  
  32و.

 xii)
 .30، و.2008، عبَ ٙ 171، انعذد 43، انغٛبعخ انذٔنٛخ، انًغهذ "انخهٛج انؼشبٙ فٙ االسحشاجٛجٛة انؼانًٛة"ىجذ انًُعى انًشبر،  

(xiii) ZalmayKhalilzad , “The United States and the persian gulf: preventing hegemoneys” Survival, vol.37,n°2, 
Summer 1995, p.p.95-120.                                                                         

 xiv )
، سعةةبنخ يبعغةةزٛش اٛةةش 2111-2113انخهااٛج دٔس يجهاا  انحؼااأٌ انخهٛجااٙ فااٙ حفااة أيااٍ يُطمااة ٔضةةؾّ رثٛةةبٌ اُةةبو انًطٛةةش٘، 

 .20، و. 2011يُشٕسح، عبيعخ انششق األٔع ، اطسدٌ، 
 xv)

، فةٙ: مًٚةب يٛشفةٙ ٔآخةشٌٔ، أيةٍ انخهةٛظ انعشثةٙ فةٙ ظةم انُظةبو "أيٍ انخهٛج انذائى بٍٛ دٔنّ ٔانُظاو انذٔنٙ انجذٚذ"عٕاد انؾًذ، 
 . 167-166(، و.و.  1997اعبد انششق األٔع ،  ىًبٌ: يش ض دس 25انذٔنٙ انغذٚذ، عهغهخ دساعبد، سقى 

 

 

 xvi)
، 4"، دساعةبد اعةزشارٛغٛخ "انُفط فٙ يطهغ انمشٌ انحاد٘ ٔانؼطشٍٚ  جفاػام باٍٛ لإٖ انسإق ٔانسٛاساة ْٕشبَظ أيٛش أؽًذ٘،  
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